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Recuperat l’espai natural
de Cala Morisca
Amb una inversió d’1.114.000 euros s’ha recuperat i regenerat aquest espai de 9.200 m2 del Cap Salou, per tal de protegir
i posar en valor una zona verda de gran interès natural i ecològic, convertint aquest indret en un nou mirador públic.
Amb la recuperació per a l’ús públic
d’aquesta zona litoral del Cap Salou,
coneguda pel xalet de Pedrol Rius,
s’incorpora un nou espai al recorregut
del camí de Ronda, que forma part del
Projecte de Recuperació Mediambiental del Litoral del Cap Salou.
L’Ajuntament va comprar a finals
del 2016 la finca del xalet per donar
pas a un nou espai natural amb treballs de neteja, retirada de plantes
invasores i vegetació en mal estat,
replantació de vegetació autòctona,
l’adequació paisatgística i renaturalització de la finca amb espècies
pròpies autòctones; així com d’altres
treballs de condicionament dels terrenys i adequació urbanística, per tal
que la zona quedi integrada formant
part del camí de ronda.
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La recuperació
mediambiental del litoral del
Cap Salou i camí de ronda
Aquest projecte ha estat impulsat con un instrument per a la
recuperació, regeneració i protecció d’espais i ecosistemes de
gran riquesa natural, orogràfica
i paisatgística; i alhora fer-los
més accessibles amb un corredor
vora el mar.
Actualment hi ha enllestida
una fase de quasi 2 quilòmetres
d’aquest recorregut entre Pilons
i fins a els Replanells; a més d'un
altre tram de quasi 400 m de recorregut en l’àmbit del Far gràcies a un acord entre l’Ajuntament
i l’Autoritat Portuària. Restaria
pendent una segona i última fase
des dels Replanells fins la zona
del Racó (La Pineda), amb 4’5
quilòmetres de recorregut, que

completaria aquest passeig natural, pendent de dotació pressupostària i calendari d’execució
per part del Ministerio de Medio
Ambiente.
Un tram del camí de ronda que
des d’Alcaldia s’ha instat i reclamat insistentment, fins el punt
d’impulsat la seva revisió per
tal de reduir-ne la despesa, minimitzar-ne l’impacte i rebaixar
les afectacions. l projecte també
millora accessos a les cales i platges del Cap Salou.
L’Ajuntament ha invertit prop
de 5 milions d'euros en aquest
projecte (amb adquisició de terrenys inclosos); i que el Ministerio n’ha d’invertir 4’5 més per
finalitzar-lo.

Nous projectes de
recuperació mediambiental
al Cap Salou
Millora i inauguració del “Passatge del Pinatell”
Aquest passatge, que va des de la rotonda on s’inicia el carrer de
la Punta del Cavall fins el carrer de la Cala de la Font i dóna accés
a la Cala de la Vinya, ha estat objecte de treballs de millora, condicionament i rehabilitació, integrant i protegint les àrees de bosc
autòcton així com ampliant voreres i passos. És una actuació de
recuperació de zona verda pública per a ús dels vianants.

Es recuperarà l’entorn natural a tocar de
l’església de Sant Jordi al Cap Salou
Dins la política de recuperació mediambiental i de protecció
de zones d’interès natural i paisatgístic de la zona del Cap Salou,
l’Ajuntament està treballant en un projecte de millora de l’entorn
de l’església de Sant Jordi. Les actuacions que s’hi tenen previstes
van des de la recuperació d’una gran zona verda autòctona d’unes 2
hectàrees, la protecció de dos espais on s’hi troba la “Silene Ramosissima” (planta autòctona de la zona en perill d’extinció), així com
la urbanització de diversos carrers, senders i voreres de l’entorn.
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Impuls de macroprojectes de ciutat i
d’intervencions de “microurbanisme”
Al llarg de l’any i de tot aquest mandat, el govern de Salou ha treballat per
crear les condicions que garanteixin el
progrés i la prosperitat de Salou aplicant polítiques de renovació i la tranformació de la ciutat. Amb la planificació
i la conseqüent actuació muncipal duta
a terme, s’han millorat substancialment
molts aspectes de la vida de les persones, la seva qualitat de vida i el seu entorn urbà.
S'ha incidit en intervencions per a
la millora d’aquells serveis i espais que
més ho requerien; reforçant polítiques
de “microurbanisme” amb projectes
que renovaran y posaran al dia la ciutat,
i que compten amb una inversió de més
de 6 M¤, a executar just iniciar aquest
nou exercici de 2019.
En aquest sentit s’ha projectat un
“pla” de xoc per a la renovació, manteniment i millora urbana (arranjament
i reparació d’espais urbans) dividint
el municipi en 7 zones d’actuació, amb
una inversió total de 3’2 M¤, i que es posarà en marxa de forma imminent.
Cal fixar-nos en la dimensió de la
intervenció global que es pretén; perquè el propi pressupost de 2019 destina
700.000 euros a la redacció de projectes

d’obres i de renovació de tot el municipi.
I si bé aquesta és una aposta de present i de futur necessària, també s’han
treballat i impulsat projectes “macro”
de ciutat de reequipament i dotació de
nous serveis i infraestructures que han
de modernitzar i adaptar la ciutat pel
seu progrés social i econòmic.
Posaré exemples rellevants que cal
que l’opinió pública conegui: l’acord signat entre la Generalitat i l’Ajuntament
que suposarà el finançament d’un programa d’inversions en infraestructures
de més de 30 M¤, amb la solució definitiva al problema del barranc de Barenys (que té una previsió d’inici d’obres
aquest primer trimestre); l’acord entre la Generalitat i els ajuntaments del
Camp pel desenvolupament dels serveis i les infraestructures ferroviàries;
o l’acord amb ADIF per a la construcció
de la nova estació de Salou-PortAventura. També s’han consignat partides
per l’ampliació de l’Estadi Municipal
amb un nou Camp de futbol (obres que
ja es troben en marxa); per a una nova
Biblioteca-centre cultural polivalent,
i per un nou edifici de Serveis Socials,
Acollida i Ocupació.
També s’ha treballat i impulsat pro-
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jectes estratègics urbans com la renovació de l’Avinguda de Carles Buïgas (amb
una inversió de 3 milions i en licitació
la redacció del projecte); el projecte de
reurbanització de la zona ocupada actualment per la via (Eix Cívic), vinculat
al desmantellament de la infraestructura (projecte ja licitat per ADIF); la millora del transport ferroviari de Salou
amb la nova estació SalouPortAventura (prevista pel 2020), la millora de la
connectivitat amb un increment previst
del servei de rodalies (acord amb la Generalitat), i la implantació d’un sistema
tramviari; o la implantació del Pla Parcial del Sector 04, futura zona estratègica pel desenvolupament econòmic,
comercial i del turisme esportiu.
En l’àmbit del turisme s’ha previst
una partida per desenvolupar un programa que ha de convertir Salou en
“destinació turística intel·ligent”, i s’ha
fet una aposta decidida des del CRT per
implantar el CTI de Hard Rock que encaixa perfectament amb el nostre model turístic i reforça la nostra marca tot
creant noves oportunitats laborals.
I per acabar no podem deixar de
mencionar el Projecte Mediambiental
del Litoral del Cap Salou i Construcció

del Camí de Ronda, en el qual l’Ajuntament ja ha fet una inversió de més
de 5 M¤ en adquisició de terrenys per
recuperar, preservar i protegir el valor
ecològic i natural d’aquest important
patrimoni salouenc.

Pere Granados Carrillo
ALCALDE DE SALOU
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S’ha impulsat la nova estació de tren Salou-PortAventura,
la connectivitat amb el Corredor Mediterrani i el
desmantellament de les vies actuals
Des de l’Alcaldia s’han impulsat projectes i infraestructures ferroviàries
davant les administracions competents
amb l’objectiu de millorar la connectivitat i la mobilitat ferroviària de Salou, amb més trens i més serveis. Amb
l’acord subscrit entre els Ajuntaments
de Tarragona, Reus, Cambrils, Salou,

Vila-seca i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, i mitjançant la nova estació
de Salou-PortAventura, Salou tindrà 14
trens d’anada i tornada. Des de la futura estació Salou-PortAventura sortiran 4 trens amb la nova línia de la
R17 i 10 de la línia convencional RT2

Desmantellament de les vies i Eix Cívic
El desmantellament de les vies desafectades del trànsit ferroviari un cop
entri en funcionament el Corredor no deixa sense alternativa de transport
als usuaris de la xarxa de rodalies, sinó la millora i la potencia, perquè “es
manté el ramal actual de la línia convencional de Salou fins a Tarragona i cap
a Barcelona, i perquè es construirà una nova connexió des de Salou fins el
ramal que, des de Tarragona, connecta amb la xarxa del Corredor”. L’alcalde
Granados manifestava que la retirada de les vies “és una reivindicació històrica perquè elimina una barrera que divideix el municipi i elimina el risc a la
seguretat de les persones”.
Altrament també permet vertebrar una nova mobilitat interna desenvolupant el projecte d’Eix Cívic, el qual ja preveu la implantació d’un sistema
tramviari sostenible i de proximitat (el TrenTram), totalment integrat a la
trama urbana de la futura avinguda i adaptat a la traça segons preveu el projecte”. En aquest sentit el propi acord inclou la implantació d’un sistema de
tren-tramvia des de Cambrils i Salou fins a Tarragona i Reus, un cop s’hagi
fet el desmantellament i integració urbana de les vies entre Cambrils i Salou/
Port Aventura.
En conclusió l’alcalde manifesta que “aquest programa ferroviari a executar a Salou suposarà la gran transformació urbana dels propers 10 anys, ja que
tindrà un impacte positiu important en l’àmbit urbà i infraestructural, però
també a nivell social i de dinamisme econòmic”.

en direcció Tarragona i Barcelona.
Si això hi afegim l’entrada en servei de la doble via ferroviària entre
Vandellòs i el Camp de Tarragona, i la
connexió amb la línia d’alta velocitat,
permetrà als usuaris de Salou millorar
encara més els seus serveis de rodalies.
Segons l’alcalde de Salou, “amb

aquest nou impuls de l’estratègia ferroviària Salou guanya en servei, en
freqüència, en temps de trajecte i en
connectivitat; i per tant en quantitat i
qualitat dels serveis ferroviaris, ja que
hi ha una major adaptació a les necessitats, tant des del punt de vista de la mobilitat ciutadana com turística”.

La nova estació de Salou-PortAventura
Segons les previsions acordades entre l’Ajuntament i ADIF, el projecte
constructiu de la nova estació estaria acabat el mes de març de 2019. A partir
de l’adjudicació les obres durarien un any i mig, de forma que a finals del 2020
estarien finalitzades.
L’alcalde feia la reflexió que “disposar de la nova estació Salou-PortAventura és una prioritat, perquè no podem oblidar el moviment actual de quasi
800.000 usuaris que utilitzen el tren per desplaçar-se, sumant el volum de
Salou i el de PortAventura; i això exigeix serveis suficients, ben dimensionats
i de qualitat; i més quan tenim davant unes perspectives de creixement i d’inversions importants que faran incrementar el volum actual de passatgers”.
També remarcava que “per aquest motiu ha de ser una estació ben connectada amb el corredor i amb doble ampla de via”.
A la reunió s’ha decidit que en el moment que entri en funcionament el
Corredor Mediterrani d’aquí a uns mesos, i mentre durin les obres de la nova
estació (que és previst que durin de 12 a 15 mesos), s’instal·laran uns serveis
provisionals ben condicionats a la zona, per donar servei suficient als usuaris.
L’alcalde també s’ha referit sempre a la necessitat de l’estació intermodal
de l’aeroport perquè “serà l’estació de referència de tot el Camp donant servei
al territori, a les persones i a l’activitat econòmica”.

Hard Rock, un projecte que
veurà la llum aquest 2019
Les obres per aixecar la primera
fase del macrocomplex d’oci Hard
Rock a Salou començaran durant els
primers sis mesos d’aquest any. Des
de l’alcaldia de Salou es coneix detalladament la informació i en què consisteix, i s’ha explicat que la intenció
és que el complex es comenci a aixecar entre els pròxims mesos de maig
i juny, tot i que no es descarta que les
obres es poguessin avançar. Tot i així,
ha afirmat que «seran els mateixos

inversors» els que explicaran els detalls del projecte del Hard Rock. Actualment s'està treballant en la redacció del Pla de Millora Urbana que ha
de definir tot l’entorn, amb vials, accessos, carrers... Tot i que la primera
fase només abastarà uns 750.000 m2,
serà necessari urbanitzar, enjardinar
i crear tots els vials i infraestructures
de subministrament (Energia i aigua)
per a les 100 hectàrees de terreny on
s’ha d’instal·lar.
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Salou projecta integrar la
nova biblioteca amb l'edifici
Atenea
Després de treballar amb el
programa funcional per saber
quin tipus de biblioteca vol tenir
Salou i amb quins serveis i àrees
s’havia de comptar, ara, els serveis tècnics treballen en la redacció del projecte executiu del nou
edifici per a la biblioteca que s’aixecarà al costat del Centre de formació Atenea. Així, està previst
que el futur edifici sigui un espai
atractiu, acollidor i flexible, que
pugui donar resposta a una possible ampliació futura i la transformació dels espais interns, tal com
es recull en el programa funcional de la nova biblioteca.
L’equipament comptarà amb
espais per a persones de totes les
edats i també amb un espai exte-

rior que podria incorporar bancs i
altres elements de mobiliari urbà.
Al Pla d’Acció Municipal (PAM)
ja contemplaven que la nova bi-

blioteca tindria un pressupost de
3 milions d’euros. I amb el mobiliari, el cost de l’equipament ascendiria a 3,5 milions.

‘Cuida Salou’ l’aplicació mòbil
perquè els ciutadans puguin
informar de les incidències de la
via pública
Salou ha posat en marxa una nova eina
ciutadana adaptada a tots els dispositius
mòbils que permet enviar qualsevol tipus
d’incidència a la via pública del municipi,
tot adjuntant-ne la geolocalització i una
imatge. Es tracta d’una APP ‘Cuida Salou’
que han desenvolupat des de la regidoria
de Noves Tecnologies i Qualitat per tal de
millorar els canals ciutadans de comunicació amb l'Ajuntament.
Amb un disseny senzill i de fàcil utilització l’aplicació –disponible gratuïtament
a IOS i Android- ofereix fins a 11 opcions
d’incidència per comunicar. El ciutadà rep
la confirmació de recepció de la seva queixa i quan aquesta està resolta rep un missatge informant-lo que ja està solucionada.

Nous equipaments Renovació integral
de la principal
per millorar
l’atenció ciutadana avinguda turística

Un altre dels projectes que veuran la llum els propers mesos serà la
creació d’un nou edifici de Serveis
Socials al carrer Milà que alhora inclourà una planta destinada als serveis d’Ocupació i Borsa de Treball
de Salou. L’actual edifici del Servei
Municipal d’Atenció Social (Espai
MAS), al costat de la Policia Local,
s’ha quedat petit per atendre les necessitats i la demanda de la població del municipi; i en aquest mateix
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emplaçament es crearà el nou espai.
El consistori destinarà una partida
de 450.000 euros aquest 2019 i en
pròxims pressupostos es finalitzaria l’obra. Es tracta de construir un
edifici similar al de la comissaria
de Policia; per tant, un bloc de tres
plantes amb despatxos pels treballadors municipals, sales d’atenció a
les persones, espais per a formació i
altres dependències necessàries pel
funcionament del dia a dia.

Des del govern es treballa en la
renovació integral del carrer Carles
Buïgas i voltants. L’àmbit d’actuació
compren la totalitat d’urbanització
del carrer Carles Buïgas, entre el
carrer Torremolinos i el carrer Saragossa i els trams dels carrers que
hi conflueixen en aquest: els carrers
Terol, Murillo, Pau Vila, Priorat, Fra
Juniper Serra, Pompeu Fabra, Torremolinos, Vendrell, Ramon Llull,
Valls, Amposta, Montblanc, Passatge
Dr. Pigem i Bilbao. Tot plegat una inversió que està valorada en més de 3
milions d’euros.
Aquest carrer serà un passeig amb
una renovació de tota la zona, amb

una millora importantíssima i un valor afegit pel nostre comerç, les activitats i els veïns/es i visitants que el
trepitgen”, deia. Aquest projecte es
previst que es dugui a terme passat
l’estiu del 2019.
A més de zona de vianants, és voluntat municipal implantar un model d’urbanització que aporti valors
afegits a la zona, que millori la imatge urbana, que satisfaci les necessitats dels residents, que millori el seu
atractiu en vistes als comerços, restaurants i altres activitats existents i
que en definitiva faci a l’àmbit un dels
referents de l’activitat turístic comercial del municipi.
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Un ambiciós pla
de renovació i
millora de la ciutat,
#MillorantSalou
Per aquest 2019 es preveu una inversió de 3,2 milions en intervencions d’arranjaments en voreres i
paviments i reparació de carrers i
espais públics del municipi. S’ha dividit el municipi en 7 zones d’actuació
amb una inversió 2.063.430 euros; i
el gener es començarà a executar el
projecte de millora dels carrers del
Terrer, Louis Braille, Burguera i voltants, amb una inversió de 1.179.000
euros.
Al llarg d’aquest 2018 s’ha actuat
en la millora de l’espai públic de manera contínua fent un esforç per tal
d’adequar el municipi en tota la seva

extensió i amb una especial actuació
a voreres, arbrat, asfalt i manteniment de la ciutat en general. D’entre
el llarg llistat de carrers on s’han dut
a terme treballs hi trobem el carrer
Barenys, Comissió de Festes o Barcelona; a més de la creació de la nova
àrea lúdica per a gossos a Emprius; la
vorera est de la Punta del Cavall i el
passatge del Pinatell; noves zones infantils i nous jocs a Cap Salou o per a
la pràctica de la Cal·listènia a la platja de Llevant. En altres punts també
s’ha invertit en la conservació i millora d’instal·lacions d’enllumenat públic com ara a la carretera de la Costa.

INVERSIONS 2019 A 7 ZONES DE SALOU

1) 105 ha
2) 20 ha
3) 70 ha
4) 82 ha
5) 112 ha
6) 20 ha
7) 165 ha

314.781,00
307.802,60
299.375,27
310.206,27
346.334,75
84.313,71
400.616,40

euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
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Millors equipaments
esportius a Salou
Ja s’han iniciat els treballs de millora de la zona esportiva municipal del
camp de futbol al carrer Barenys que
pretenen fer una ampliació i rentat de
cara per assegurar més espai per al
joc i major comoditat als usuaris d’un
complex esportiu que té una antigui-

tat de prop de 40 anys. Es treballa en
la creació d’un nou camp de futbol 7
de gespa, a més de 4 nous vestuaris, la
instal·lació de cobertes a les graderies,
i la remodelació de part de la façana.
La inversió total de la millora és de
812.000 euros.
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Les obres d’endegament
del barranc de Barenys
podrien iniciar-se el primer
trimestre de 2020
Aquest 2019 és previst que s’aprovi definitivament el projecte
per part de l’Agència Catalana de l'Aigua (ACA), es duguin a
terme les expropiacions, i es posin els terrenys a disposició
de la Generalitat perquè liciti les obres.
Els tràmits per tirar endavant les
obres de canalització del barranc de
Barenys segueixen el seu curs segons
el calendari marcat en una reunió
amb el conseller de Territori i Sostenibilitat.
El calendari previst per l'Ajuntament i la Generalitat marca que el
projecte definitiu serà aprovat per
l'ACA cap el juny de 2019, així com
també serà durant l'any 2019 quan
es resoldran els expedients d'expropiació i es licitaran les obres, perquè
puguin ser iniciades a principis del
2020.
L’alcalde de Salou, Pere Granados,
ha assegurat que “el calendari d’ac-

Manteniment de les
instal·lacions esportives
El pavelló municipal central de
Salou ha renovat la seva il·luminació
instal·lant una quarantena de focus
LED que il·luminen la pista central
de manera més uniforme i que suposen una millora en eficiència energètica i un estalvi de 20.808 W/h. Tam-
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bé s’han fet treballs de manteniment
de la coberta de la piscina per tal de
poder garantir l’ús normal de les instal·lacions en temporada d’estiu i altres feines de reparació de la pista de
petanca. Els treballs han superat els
60.000 euros.

tuació fixat determina que durant el
2019 es durà a terme tota la tramitació perquè el 2020 es pugui posar
punt i final a un dels problemes més
importants que pateix el municipi
com és la zona inundable del barri de
la Salut per desbordaments del barranc”.
Cal recordar que el projecte en el
qual es treballa és crear un únic canal d’endegament d’uns 30 metres
d’amplada, que desguassarà les aigües pel carrer Barenys; i que Generalitat finançarà el projecte amb una
inversió de 14 milions d'euros, dels
quals 4'5 seran destinats a pagar les
expropiacions.

Salou, amb els esportistes
Salou celebra cada any la nit de l’esport per donar a conèixer i premiar la
potencialitat dels seus esportistes individuals i d’equip. Aquest 2018, la setena edició d’aquesta festa ha premiat
a més de 300 esportistes, els quals
han assolit medalles a les respectives categories. També s’ha reconegut amb una menció especial al grup

Anem a Caminar, que ja compta amb
una trajectòria de deu anys fomentant
l’activitat física entre la gent més gran
del municipi.
També s’han reconegut a les 30
entitats vinculades a l’esport dins el
municipi, a través del lliurament d’un
trofeu a cada un dels presidents de les
associacions esportives.
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Salou obté 2 M€ per convertir-se en
destinació turística intel·ligent
El projecte SALOU SMART TURÍSTIC ha iniciat els treballs per desplegar -durant dos anys- i incorporar
elements a la ciutat, principalment de
caire tecnològic, que permetin fer un
salt qualitatiu en els serveis que Salou
ofereix als seus visitants i ciutadans,
abordant de ple la seva transformació
cap a una Smart Destination.
Entre les propostes que es desplegaran hi ha un increment substancial

del nombre de punts de càrrega de vehicles elèctrics, increment del nombre
de webcams turístiques a les platges,
desplegament d’una xarxa de sensors
que permeti conèixer millor la mobilitat dels visitants i adaptar les ofertes
de serveis, generació de continguts
digitals potenciant les rutes culturals
definides (Vila Romana de Barenys,
Poblat iber La Cella, Camí de Ronda...),
a més d'una nova aplicació mòbil espe-

cífica dels serveis a nivell turístic, entre d'altres.

No es descuiden aspectes de sostenibilitat i eficiència energètica, com la

gestió monitoritzada d’un conjunt de
zones enjardinades o la telegestió de
les lluminàries LED que s’instal·laran
al Passeig Jaume I.
El pressupost del projecte supera
els 2,9 M¤, dels quals el Ministerio de
Economía y Empresa en subvenciona
un 70% i la resta, va a càrrec dels pressupostos municipals. És una acció provinent de l'empresa Red.es i amb el finançament dels fons FEDER de la UE.

Destinem 250.000 euros pels primers
pressupostos participatius
L’Ajuntament de Salou ja té a punt el
primer projecte de pressupostos participatius al que hi destina una partida de
250.000 euros del capítol d’inversions
del pressupost municipal del 2019 per
tal que la ciutadania triï on destinar-los.
El dia 21 de gener s’iniciarà el procés
per tal que la ciutadania proposi fins a

3 actuacions que no poden superar els
100.000 euros cada una. Després s’avaluaran i es publicaran les propostes finalistes per tal que tothom decideixi
quines són mereixedores de ser executades. El 18 de març es coneixeran ja
les propostes guanyadores que haurà
d’executar el consistori al llarg de l’any.

A punt d'aprovar el Sector
04, el nou eix estratègic de
desenvolupament

El govern està enllestint pràcticament la tramitació urbanística que ha
de permetre el nou desenvolupament
turístic, comercial, de serveis i esportiu
de Salou; el qual s’ubica a la zona d’Emprius Nord. Aquests terrenys, de 44,3
hectàrees, limiten amb la C-31b (autovia
de Reus a Salou), el Vial de Cavet i fins al
Passeig 30 d’octubre. Per tant, se situen
en una àrea molt cèntrica de l’entrada
del municipi en una de les principals
artèries de la capital de la Costa Daurada. El govern considera que aquest nou
sector significa progrés per la ciutat,
aportant qualitat de vida als ciutadans;
amb creació de llocs de treball i amb un
creixement turístic i amb la projecció
d’una ciutat esportiva per captar nous

turistes fora de temporada, però també
per donar un millor servei a la població.
A més, es defineix al sector una zona
comercial de sis hectàrees i es dóna resposta a la demanda de places hoteleres
al municipi.
El Pla inclou quatre zones diferenciades: residencial, hoteler, comercial,
terciari i de serveis. La urbanització
d’aquest nou sector també significarà la
millora de la vialitat del municipi donat
que es crea un nou vial urbà que enllaçaria amb l’autopista AP7. Aquest projecte
de gran interès per l’economia i el progrés de Salou s’ubica a tocar de la futura
estació d’autobusos i de la futura estació
del ferrocarril. Aquests treballs podrien
apropar-se als 16 milions d’euros.

La participació està oberta a tots
els salouencs i salouenques empadronats al municipi que tinguin 16
o més anys. En una primera fase,
l’Ajuntament farà arribar a la ciutadania unes butlletes on cada veí
o veïna podrà fer un màxim de tres
propostes d’inversió. Les butlletes es

recolliran presencialment a unes urnes que s’habilitaran a l’edifici consistorial i a la Biblioteca Municipal. A
més, ja s’ha posat en servei el portal
web participa.salou.cat que servirà
també per fer arribar les idees ciutadanes. Aquesta fase de presentació
de propostes es tancarà el 8 de febrer.

Nous punts de recàrrega de
vehicles elèctrics

Salou ha posat en servei un doble
punt de recàrrega per a vehicles elèctrics. Està localitzat a la Via Roma, davant del Mercat Municipal. Es tracta
d’un equip de càrrega semi ràpida, en el
que podran carregar 2 vehicles a la vegada, es un equip que disposa de 22 kW
i té la capacitat de càrrega un vehicle del
0 al 100% en un temps d’entre 2 i 4 hores segons el cotxe. Per utilitzar aquest
carregador caldrà disposar d’una targeta RFID per tal que l’usuari de vehicle
elèctric es pugui identificar i utilitzar el
carregador. Aquesta es podrà sol·licitar

a l’Ajuntament de Salou o a la Policia
Local.
El carregador també es podrà utilitzar mitjançant les targetes RFID d’altres municipis que estiguin adherits a
l’aliança dels municipis per l’interoperabilitat de l’Institut Català de l’Energia, com a municipis adherits trobem:
Barcelona, Cambrils, Lleida, Reus,
L’Hospitalet de l’Infant, Amposta, Tortosa, Vilafranca del Penedès, Sitges, etc.
A hores d’ara la recàrrega es gratuïta
per a tots els usuaris com a tots els carregadors que es troben a la via pública.
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Dinamització comercial i de ciutat.
Aquest 2018 a Salou s'han dut a terme accions de promoció comercial i de gastronomia que busquen seguir posicionant la ciutat al més alt nivell i seguir
captant visitants atrets per l'oferta del municipi. Així, rutes de tapes com el
Gastrotour o el Rally de Tapes; esdeveniments gastronòmics com Sabor Salou
; el festival Salou Shopping dedicat al món de la moda o el Nomad Festival i la
sessió de Wine and Music, entre un llarg etcètera s'han organitzat en temporada baixa per atreure visitants i oferir atractius durant tot l'any.

Preocupats pel medi ambient.
Des de Medi Ambient s'han dut a terme actuacions encaminades a millorar
l'entorn natural; d'una banda s'ha comptat amb les escoles del municipi per dur
a terme una plantada popular de 200 pins a la platja Llarga on han participat
370 alumnes. Però també s'han organitzat jornades de sensibilització com el
Bioblitz a Cap Salou; o d'altres trobades de voluntariat per recollir residus o
eliminar plantes invasores del litoral.

Compromesos amb l'ocupació de les persones.
Salou rep la certificació de Cicloturisme per part de l’Agència
Catalana de Turisme.
Es continua apostant per l’esport, després d’obtenir el segell de Turisme Esportiu amb la modalitat de futbol i vela lleugera. Aquest 2018 ha sumat el segell
de Cicloturisme per part de l’Agència Catalana de Turisme, ja que el municipi
compta amb excel·lents comunicacions i varietat de rutes pel litoral.

Aquest 2018 el Servei d'Ocupació Municipal ha engegat diversos plans d'ocupació per a diversos col·lectius; tan universitaris com per a persones en situació
d'exclusió i amb perfils més relacionats amb les tasques de manteniment de la
ciutat o relacionats amb l'hosteleria o el comerç. En total han estat prop de 50
beneficiaris. També s'ha engegat la primera edició de la Fira de l'Ocupació amb
més d'un centenar de participants.

L'economia municipal. Unes arques sanejades.
La Policia Local incorpora nous equips de desfibril·lació
mòbils i fixes.
S'ha incorporat un seguit de millores per a l’actuació en casos d’emergència
davant de situacions d’aturades càrdio respiratòries, com ara 3 nous desfibril·
ladors mòbils als cotxes patrulla. També s'ha instal·lat un DEA al costat de la
Font Lluminosa i es traslladarà a l’exterior l’equip del pavelló de Cap Salou per
tal que sigui operatiu tot i que les instal·lacions no estiguin obertes i que donarà
cobertura a la zona del Cap; i s’instal·larà un nou equip l’exterior del Pavelló
Salou Ponent per abraçar l’àrea del centre Atenea, zona escolar i les mateixes
instal·lacions esportives.

Aquest 2019 el govern ha congelat els impostos i les taxes municipals sense incrementar la despesa municipal. El pressupost pel 2019 puja a 47 M¤ i amb una
partida d’inversions de 5,8 milions. Es posa èmfasi en mesures d’estimulació
de l’economia i del treball i també en aquelles que afavoreixen les famílies monoparentals, nombroses, joves i els col·lectius més vulnerables. L’endeutament
municipal ha tancat l’any 2018 amb una ràtio del 6.18%

Implementats diversos serveis digitals.
La Regidoria de Serveis Generals, Qualitat i Noves Tecnologies ha implementat projectes com el Portal de Transparència, el Portal de Dades Obertes, el
Portal Finestra Oberta per activitats econòmiques, el Servei Cita Prèvia online,
sistemes d’avaluació de satisfacció ciutadana i anàlisi de resultats per a propostes de millora, el Servei de Queixes i Suggeriments, i redefinició/ampliació de
procediments amb tramitació electrònica a l’Oficina Virtual. A l’OAC, respecte
del 2015 el nombre d’atencions s’ha incrementat lleugerament, arribant a les
24.200 el 2018. El major nombre d’atencions ha estat en l’àmbit del registre/
instàncies (60’28%). També s’ha millorat el temps d’espera per ser atès (no arriba als 4 minuts), i s’ha implementat la compulsa electrònica de documents. A
Estadística el nombre d’atencions superen les 15.000; i l’expedició de volants i
certificats és el motiu principal amb un 57%. El temps d’espera a ser atès també
es manté amb menys de 5 minuts.

Millores en ensenyament i ajudes.
Més vigilància, més seguretat.
La Policia Local ha incorporat aquest passat estiu per primera vegada la Unitat
Canina, especialitzada en el patrullatge de proximitat, la vigilància d’edificis
municipals i espais públics, i el control d’actituds contràries a l’ordenança de
civisme. L’objectiu és el de buscar l’excel·lència. S'han introduït millores a la
xarxa rescat, i s'han comprat bicicletes per les unitats de platges, a més de la
renovació de part del parc mòbil.

8

Des de la regidoria d’Ensenyament es vetlla per la qualitat de l’educació i aposta per subvencions, ajudes i beques que es concedeixen a les famílies. N’hi ha
pel transport escolar; de beques de llibres i material per alumnes de primària,
secundària i batxillerat; beques universitàries, així com subvencions a centres
educatius i AMPES i les ajudes a través del projecte dels Fons Educatius. L’objectiu d’aquestes, que superen els 83.000 euros, és disminuir les quotes que paguen les famílies i donar-los suport, especialment a aquelles que tenen majors
dificultats econòmiques per fer front a l’escolarització dels seus fills.

